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Bestuurssamenstelling schooljaar 2017-2018
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

Adviserend

dhr. N.J. Mooij
dhr. G.W.M. Stevens
mw. E. Stoop
dhr. E. van Os
dhr H. van Antwerpen
mw P. Biemond
mw. Y. Buitenhuis
dhr J.A. Dekker, rector

Er zijn dit jaar geen bestuursleden aftredend. Met het oog op het aftreden van leden in de komende
schooljaren, worden twee nieuwe bestuursleden voorgedragen met kinderen in het eerste leerjaar:
mevrouw D. Zegelaar en de heer X. Wamelink. Het bestuur bestaat daarmee gedurende het
schooljaar 2018-2019 uit 9 leden, in de volgende samenstelling:
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

Adviserend

dhr N.J. Mooij
dhr G.W.M. Stevens
mw E. Stoop
dhr E. van Os
dhr H. van Antwerpen
Mw Y. Buitenhuis
mw P. Biemond
mw. D. Zegelaar
dhr. X. Wamelink
dhr J.A. Dekker, rector

Vergaderingen
De Oudervereniging heeft drie taken:
 het behartigen van de belangen van ouders in de school
 het fungeren als klankbord voor de rector
 het ondersteunen van projecten en activiteiten
In het afgelopen jaar 2017 – 2018 heeft het bestuur acht maal vergaderd, waarvan zeven maal in
aanwezigheid van de rector. Ook het jaarlijkse overleg met het schoolbestuur vond plaats.
Voorbeelden van terugkerende onderwerpen op de vergaderingen van het bestuur van de
Oudervereniging zijn de JOHAN, afstemming Medezeggenschapsraad, ondersteuning projecten.
Daarnaast komen jaarlijks ook zaken aan bod als de uitvoering van het schoolplan, cijfers,
eindexamenresultaten en doorstroomcijfers.

Specifiek werd het afgelopen schooljaar onder andere gesproken over:
 Resultaten bezoek Onderwijsinspectie
 Toetsbeleid
 Evaluatie vak Management & Organisatie
 Privacy en veiligheid van persoonsgegevens (i.v.m. AVG)
 Directiestructuur en procedure werving conrector
 Ondersteuning leerlingen bij Model United Nations
 Lesuitval
 Invulling schoolreizen klas 4
 Personele invulling zetel ouders in Ondersteuningsplanraad Passend Onderwijs.
 (On)Mogelijkheden Summerschool
 Omgang met hoogbegaafde leerlingen
 Toepassing en benutting van ICT-mogelijkheden in het onderwijs
 Benutting van financiële reserve Oudervereniging
Activiteiten
Een greep uit de activiteiten van de oudervereniging in het afgelopen jaar:
 Op 6 november 2017 organiseerde de Oudervereniging na de algemene ledenvergadering
de jaarlijkse thema-avond voor ouders. Dit jaar was Marina van der Wal te gast,
opvoedkundige en auteur van Het enige echte eerlijke puber opvoed boek. Zij nam op
enthousiaste wijze de aanwezige ouders mee over het thema Puber in huis, hoe houd je het
gezellig?
 De Oudervereniging was aanwezig op de Open Dag in januari 2018 om ouders van nieuwe
leerlingen voor te lichten en bood het aanwezige personeel van de school daarna een lunch
aan. Voor het bestuur van de vereniging een goed moment om de banden met schoolleiding
en onderwijzend en ondersteuning personeel aan te halen.
 De oudervereniging heeft ook dit jaar actief deelgenomen in de organisatie van de
voorlichting over studie en beroep in het derde leerjaar. Het bestuur kijkt mee naar de
samenstelling van het programma en draagt op aangeven van de school uit haar netwerk
sprekers voor bepaalde beroepen aan.
 Met regelmaat verzorgt de oudervereniging namens de ouders attenties voor het personeel
bij ziekte, jubilea, geboortes en als bedankje voor het begeleiden van de verschillende
buitenlandse reizen.
 Tijdens de proclamatie reikte de oudervereniging aan alle geslaagden de traditionele JDWpenning uit. Aansluitend trakteerde de vereniging de geslaagden, hun familie en het
personeel van de school op een feestelijke borrel in restaurant Art en Dining bij het
Dordrechts Museum. De opkomst was ook dit jaar groot.
Elan-prijs
Jaarlijks looft de Oudervereniging een prijs van € 500 en een oorkonde uit voor het meest
vernieuwende en innoverende schoolproject: de Elan-prijs. Op de jaarvergadering van 6 november
2017 is deze prijs uitgereikt aan het de heer De Caluwé voor zijn even enthousiaste als deskundige
begeleiding van het schoolorkest Panta Musica. De heer De Caluwé heeft het orkest zelf opgericht
en weet een groeiende schare muzikale leerlingen aan zich te binden. Hij vertaalt bekende stukken
naar partituren op maat voor het orkest. Het orkest neem ook deel aan het Orkestival, een jaarlijks
concours voor schoolorkesten in het Concertgebouw in Amsterdam.

JOHAN
De oudervereniging is zowel inhoudelijk als redactioneel verantwoordelijk voor de JOHAN,
het blad voor ouders dat door ouders zelf wordt gemaakt. Door de creativiteit en de vele
inspanningen van de redactieleden heeft de JOHAN zich de laatste jaren ontwikkeld tot een
kleurrijk en gewaardeerd magazine. Ook dit schooljaar heeft de redactie drie edities uitgebracht met
als thema’s:
 Deugden
 Feit of fictie
 Een gezonde geest in een gezond lichaam

Financiële ondersteuning
De Oudervereniging verstrekt financiële bijdragen voor zowel jaarlijks terugkerende als
incidentele activiteiten van groepen leerlingen op het gebied van cultuur en educatie.
Voorbeelden daarvan zijn dit jaar de bijdragen voor:
 Kleine avond
 Bijdrage excursie Blijdorp Klas 4
 Bijdrage reiskosten klassieke reis
 Jaarboek van 6e leerjaar
 …..

